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تهیه شده به روش آالییده با قلع  روي یدسولف الیه هاي نازك نوري خواص وساختار ساخت و مطالعه 
   اسپري پایرولیزیز

  سنح، جویباري عظیمی ؛مهدي اردیانیان، امیر؛ سلیمی،

  دامغان دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان،

  چکیده

   و با استفاده از روش اسپري پایرولیزیز بر روي زیر الیه هاي شیشه اي تهیه و خواص ساختاري   X=[Sn]/[Zn]روي با ناخالصی قلع با کسر مولی  فیدالیه هاي نازك سول
تار اسفلریت با خد سانتایج حاصله بیانگر وجو. بررسی شد  UV-Vis-NIR، طیف سنجی (XRD) اپتیکی آنها به ترتیب با استفاده از اندازه گیري هاي پراش پرتو ایکس

مقدار گاف پس از  گیري گاف اپتیکی نشان دهنده کاهش در اندازه . شود مشاهده می SnS2، فازهاي جدیدي از براي کسر هاي مولی باالتر قلع . می باشد  ]111[راستاي ارجح 
  .می گردد سبتمنSnS2  ظهور فاز  این کاهش به .آالیش می باشد

 Fabrication and study of the structure and optical properties of tin doped Zinc sulfide thin 
films prepared by spray pyrolysis method  

A. Salimi, M. Ardyanian, H. Azimi Juybari 

School of Physics, Damghan University, Damghan 

Abstract 

Sn doped ZnS thin films were prepared using spray pyrolysis technique for molar ratio of X=[Sn]/[Zn] structural and 
optical properties of the thin films were investigated by X. Ray diffraction (XRD) and UV-Vis-NIR spectroscopy 
measurements. Structural results describe Sphalerite polycrystals with preferred direction along [111] while for the X 
value higher than 15%, new phases of tin disulfide (SnS2) were observed, moreover the band gap value diminishes 
after doping. Band gap reduction is attributed to creation of the tin disulfide phase.  

Pacs No: 68, 73

 مقدمه
جدول تناوبی  II-VIهاي گروه از نیمرسانا (ZnS)سولفید روي 

و فوتونیک  الکترونیک فراوان آن در اپتوربردهاي ااست که به دلیل ک
کاربردها به دلیل گاف نواري  این. ]1[ مورد عالقه بسیار می باشد

و شفافیت  )2/2-4/2(د و ضریب شکست زیا)eV 73/3(پهن آن 
آن این ماده میزبان مناسبی  عالوه بر .اشدب    ن در ناحیه مرئی میآباالي 

این ماده براي کاربردهاي  ، لذامتنوع می باشد ناخالصی هاي براي
، ازتاب، ترانزیستورهاي اثر میدانمتنوع مانند الیه هاي اپتیکی ضد ب

و دیگر ، سنسورهاي اپتیکی حسگرهاي نوري، الکترولومینسانس
آالیش با قلع . ]2[ قطعات گسیلنده نور مورد مطالعه قرار گرفته است

رزهاي این ترکیب در م يرز می تواند باعث افزایش قطبش پذینی
به صورت الیه  سولفید روي اي تهیهبر .]3[ الیه نازك گردد - شیشه

نازك روشهاي متنوعی مورد استفاده قرار گرفته است که در این میان 
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سرعت  ،ءعدم نیاز به خال ،روش اسپري پایرولیزیز به دلیل هزینه کم
در این تحقیق تالش شده  .]4[مورد توجه قرار گرفته است  ،تهیه باال

است تا از روش مذکور براي تهیه الیه هاي نازك سولفید روي 
آالییده به قلع استفاده شود و تاثیر آالیش با قلع بر ساختار بلوري و 

 .خواص نوري این ترکیب مورد بررسی قرار گیرد

  
  کارهاي آزمایشگاهی

از روش الیه هاي نازك سولفید روي با ناخالصی قلع با استفاده 
  در این. اسپري پایرولیزیز بر روي بسترهاي شیشه انباشت شدند

هایی  روش با استفاده از یک محلول آبی و اسپري آن بر روي زیر الیه
الیه نازك از مواد نیم رسانا با استحکام و  ،که در دماي باال قرار دارند

کلرید   M 5/0 ازبراي تهیه محلول پایه .شود  چسبندگی باال تهیه می
و  )1:4(ت مولی با غلظ (CH4N2S)و تیوره   (ZnCl2)روي

آب  )1:3(محلول به نسبت  ml 100درصدهاي مختلف ناخالصی در 
چون . گرفتندمورد استفاده قرار و دو پروپانول  مقطر دوبار تقطیر

حاللیت تیوره در محلول کلرید روي و دو پروپانول کم است رنگ 
براي که می شود و این به دلیل ناپایداري محلول است  ماتمحلول 

 .ه استشدبه آن اضافه  چند قطره اسید استیک پایداري محلول

  بحث و نتایج 
  خواص ساختاري) الف

ساختار بلوري الیه ها با پراش پرتو ایکس با استفاده از دستگاه پراش 
با طول  ADVANCE-BRUKER D8مدل   (XRD)پرتو ایکس

λ = 0.15405	푛푚  2 =10 -  80 در زوایايθ انجام شد درجه .
  :میانگین اندازه بلورك ها با استفاده از رابطه شرر 

퐷 =   )1           (  

  شرایط الیه نشانی الیه هاي نازك:  1جدول
 ℃450  دماي بستر 

   100) میلی لیتر(  حجم محلول اسپري
  5) میلی لیتر/دقیقه(  آهنگ اسپري محلول

  35 )سانتی متر(  ارتفاع نازل تا بستر
  3 )اتمسفر(  )هوا(فشار گاز حامل

  
براي نانوبلورهاي (عامل شکل  Kتخمین زده می شود که در آن 

پهناي نیم شدت  β ،طول موج پرتو ایکس فرودي λ) 9/0کروي برابر 
زاویه قله مربوط به پراش از دسته صفحات  θو  (FWHM)بیشینه 

 =[Zn]/[S]4لیایتدا یک سري نمونه با نسبت مو.خاص می باشد 
                  قلع  با درصدهاي  از آن ناخالصیتهیه شده و بعد 

الیه نازك  XRDطیف  1شکل  . ندتهیه شد X = 15،10،5 و 20%
ZnS:Sn  مشاهده  .دهد اي مختلف ناخالصی را نشان میبا درصده

هاي  قله ،می باشند ود که الیه ها داراي ساختار اسفلریتمی ش
معرف وجود دسته  درجه 7/56، 7/47، 8/28 زوایايمشاهده شده در 

که   می باشند)  310( ،)220( ،)111(صفحاتی در راستاي به ترتیب 
و بیشترین نظم شدیدتر شده  ZnS قله هاي %10براي ناخالصی 

ها بر روي  الزم بذکر است از آنجایی که نمونه . بلوري را داراست
س از بستر انباشت شده اند و انعکاس پرتو ایکاي بیشکل بستر شیشه

گردد قله مشاهده شده  شیشه اي بصورت برآمدگی پهن مشاهده می
درجه در اثر برهم نهی با این برآمدگی بصورت پهن  8/28در زاویه 

ناخالصی به تدریج از شدت  با افزایش میزان  .مشاهده می گردد
 و که بیانگر کاهش نظم بلوري استکاسته شده است  ZnSپیکهاي 

푆푛푆فاز جدید %  20و  15براي درصد ناخالصی هاي  مشاهده شد   
  .شدت پیک بیشتر  است% 15لصی اکه براي ناخ
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  بر حسب میزان آالیش ZnS:Snالیه هاي نازك  XRDالگوهاي :  1 شکل

  خواص اپتیکی) ب

نشان  2 در شکل  ZnS:Snطیف هاي شفافیت اپتیکی الیه هاي نازك 
بدون ناخالصی  ZnSبیشترین میزان شفافیت در . داده شده است 
 =X  %10کمترین میزان شفافیت مربوط به آالیش  ،مشاهده می شود

،  نمونه ها شفاف تر می شوند باشد که با افزایش میزان ناخالصیمی
 =X %20براي  "یابد و مجددایمه مااد=X % 15که این روند تا میزان 

گاف اپتیکی نمونه ها با استفاده از مقادیر  .شفافیت کاهش می یابد
 از طیف در آشامی آنها و محاسبه ضریب درآشامی (A)درآشامی 

(α)  3(رابطه تاوكو سپس جایگذاري در ) 2(با استفاده از رابطه( 
را بر  (훼ℎ휈)ممکن  ياهراذگبراي تعیین  . آید بدست می

و از برون یابی بخش خطی نمودار انرژي گاف  کردهرسم   ℎ휈حسب
باشد  می 5/0و غیرمستقیم  2براي گاف مستقیم  nکه . بدست می آید 

]5[ .  

훼 = 2.303 	   )2(                          
(훼ℎ휈) = 퐵(ℎ휈 − 퐸 )   )3(          

در آشامی است که از  A ،ضخامت الیه نازك t  ه در این رابطهک
انرژي فوتون   ℎ휈می اپتیکی به دست می آید و اطیف درآش يرو

ضخامت الیه ها با استفاده از داده هاي تراگسیل و .است فرودي 
در این کد داده هاي  .]6[ محاسبه گردیدند  PUMA کداستفاده از 

ذیل وارد و نتایجی مانند ضخامت، ضریب شکست و ضریب 
  :خاموشی دریافت می گردند

 )جذب یا عبور( بستر و نوع داده ها .1

 )براي بهینه سازي جواب  (منحنی تعداد نقاط .2

ي طول موج، ضخامت پیشنهادي ، ضریب تعیین بازه .3
ف شکست ، ضریب میرایی و ناحیه اي که در آن نقطه عط

 . موجود استضریب میرایی 

حداکثر تعداد تکرار براي حل بهینه که به ترتیب  .4
 .تعیین می گردد 50000و 3000،5000

خطاي درجه دوم ، که فقط مقادیر با خطاي کوچکتر از آن  .5
در آزمایش اول توصیه . را به عنوان جواب قبول می کند 

استفاده شود  1e+100می شود که ازیک عدد بزرگ مانند 
براي آزمایش ) کوچکترین خطا(از بهترین برآورد قبلی و

  .ه می شود بعدي استفاد

 ZnS:Snمشخصات الیه هاي نازك :  2جدول 

١ %٢٠۵% ١٠% ۵% ٠%  [Sn]/[Zn] 
 (nm)  ضخامت ١٠٨ ١۴۴ ١١٧ ١١۵ ١۶٧

 (eV) مستقیم گاف  ٧٢٢/٣ ۴١٨/٣ ٢٣٩/٣ ١٣٩/٣ ٠٨٣/٣

 (eV) مستقیمگاف غیر   ٣۶٩/٣  ۵٨٩/٢  ٢/٣۵۴  ٢/٢٣۶  ٢/١٧۶

 (nm)  بلورکهااندازه  ١/١٨ ١٣/۶ ٣/٢٢ ٨/١٠ ٢/٣۶
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بر حسب طول موج  ZnS:Snمنحنی گذردهی نوري الیه هاي نازك :  2 شکل

  فرودي

گاف اپتیکی نمونه ها با درصدهاي مختلف ناخالصی براساس گاف 
داده شده است همانطور که  نشان 3 در شکل) 2رابطه (مستقیم 

مشاهده می شود با افزایش درصد ناخالصی قلع گاف اپتیکی رو به 
کاهش گاف . کاهش می یابد  eV08/3 تا  72/3نهد و از  کاهش می

را می توان به تغییر  ZnSانرژي پس از اضافه کردن ناخالصی قلع به 
 eVبا گاف انرژي مستقیم (و وجود ترکیب سولفید قلع  ZnSساختار 

ناخالصی  اضافه نمودن .]7[ نسبت داددر ساختار نمونه ) است 22/2
قلع به ساختار سولفید روي سطح انرژي این ترکیب را به لبه باند 
ظرفیت نزدیک می کند که باعث کاهش انرژي در انتقال مستقیم گاف 

الکتریکی نمونه ها نشان دهنده خواص  بررسی .]8[انرژي می شود 
مگا اهم می باشد که بیانگر عدم وجود  200مقاومت سطحی باالتر از 

  .خواص الکتریکی جالب توجه در نمونه هاي آالییده با قلع می باشد

  نتیجه گیري

با ناخالصی قلع نشان  ZnSبررسی خواص ساختاري الیه هاي نازك 
صلی الیه ها داراي ساختار ا ،%10داد که براي غلظت ناخالصی تا 

ZnS  بوده و با افزایش میزان ناخالصی براي درصدهاي ناخالصی

푆푛푆فاز جدید % 20و 15 گاف اپتیکی نمونه ها . شود  مشاهده می  
با افزایش میزان ناخالصی کاهش می یابد که این امر به تغییر ساختار 
الکترونی به وجود فاز جدید سولفید قلع در الیه ها نسبت داده 

  .شود می
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 X=0%    Eg=3.722 ev
 X=5%    Eg=3.418 ev
 X=10%  Eg=3.239 ev
 X=15%  Eg=3.139 ev
 X=20%  Eg=3.083 ev

  ZnS:Snبراي الیه هاي نازك گاف اپتیکی مستقیم و غیر مستقیم منحنی :  3شکل
 به صورت تابعی از غلظت ناخالصی
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